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Διαταγή πληρωμής - Αρνήσεις και ενστάσεις  
στην ανακοπή και στη συζήτηση της - Απόδειξη
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΑΣ, Δικηγόρος Αθηνών* και
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΑΣ, Δικηγόρος Αθηνών*

Οι λόγοι ανακοπής του άρθρου 632 ή 633 ΚΠολΔ κατά διαταγής πληρωμής μπορεί να περιέχουν είτε ενστάσεις είτε 
αρνήσεις και όχι μόνο ενστάσεις. Αντικείμενο της δίκης που ανοίγεται με την ανακοπή είναι μόνο όσα περιέχονται κατά 
τρόπο σαφή και ορισμένο στην ανακοπή. Ο καθ’ ου η ανακοπή έχει το βάρος αποδείξεως όλων των προϋποθέσεων των 
άρθρων 623 και 624 ΚΠολΔ, αποδεικνύει δε μόνον με τα έγγραφα που είχε επικαλεσθεί και επισυνάψει στην αίτησή του. 
Τους υπόλοιπους ισχυρισμούς του ο καθ’ ου η ανακοπή και όλους τους ισχυρισμούς του ο ανακόπτων αποδεικνύουν 
με όλα τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στις διατάξεις της διαδικασίας με την οποία δικάζεται η ανακοπή.

Α. Διαταγή πληρωμής - Ανακοπή
1) Η διαταγή πληρωμής εκδίδεται με την ειδική διαδικασία 
των άρθρων 632 επ. ΚΠολΔ για χρηματικές απαιτήσεις, με 
ταχεία διαδικασία και χωρίς κλήτευση του οφειλέτη.

2) Οι περισσότερες διαταγές πληρωμής εκδίδονται για απαιτή-
σεις εμπόρων, γι’ αυτό απασχολούνται με τις διαταγές πληρω-
μής κυρίως δικηγόροι ασχολούμενοι με το εμπορικό δίκαιο. 

3) Στο άρθρο 623 ΚΠολΔ ορίζεται ότι η απαίτηση και το οφει-
λόμενο ποσό θα πρέπει να αποδεικνύονται μόνον με δημόσιο 
ή ιδιωτικό έγγραφο.

4) Στο δε άρθρο 624 ΚΠολΔ ορίζονται οι αρνητικές διαδικα-
στικές προϋποθέσεις, ότι για την έκδοση διαταγής πληρωμής 
δεν πρέπει η απαίτηση να εξαρτάται από αίρεση, προθεσμία, 
όρο ή αντιπαροχή, ενώ το οφειλόμενο ποσό θα πρέπει να 
είναι ορισμένο. 

5) Η ανακοπή του άρθρου 632 και 633 ΚΠολΔ γίνεται καθολι-
κά δεκτό ότι είναι ανακοπή του άρθρου 583 επ. ΚΠολΔ. Κατά 
δε το άρθρο 585 παρ. 1 ΚΠολΔ εφαρμόζονται οι διατάξεις 
για την άσκηση αγωγής, την εισαγωγή για συζήτηση και την 
συζήτηση. Μεταξύ των οποίων είναι το άρθρο 216 ΚΠολΔ, 
που ορίζει τα στοιχεία της αγωγής και κατά το οποίο πρέπει 
η αγωγή να είναι σαφής και ορισμένη.

Β. Σκοπός της δίκης μετά την ανακοπή
1) Σκοπός της δίκης, όπως γίνεται ομοίως καθολικά δεκτό, που 
ανοίγεται με την ανακοπή του άρθρου 632 και 633 ΚΠολΔ, είναι 
ο έλεγχος της νομιμότητας και του κύρους της διαταγής πληρω-
μής, με αίτημα την ακύρωση αναδρομικώς, εν όλω ή εν μέρει, 
της διαταγής πληρωμής1, η οποία σε παραδοχή λόγου της ανα-
κοπής ακυρώνεται λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου2.

*   www.athanasaslaw.gr
1.  Χ. Παπαδάκης, Διαταγή Πληρωμής, 2011, σελ. 203, Α. Αθανασάς - Χ. 

Αθανασά - Ι. Αθανασάς, Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, παρ. 14 αρ. 
3, ΑΠ Ολ 10/1997 ΕλλΔνη 1997,768 = ΝοΒ 1998,326, πολύ ενδιαφέ-
ρουσα απόφαση έχει λύσει πολλά θέματα της διαταγής πληρωμής. 

2.  ΑΠ Ολ 10/1997 ΕλλΔνη 1997,768 = ΝοΒ 1998,326, ΕφΑθ 1294/2009 
ΕλλΔνη 2011,188.

2) Επίσης, σκοπός της δίκης είναι ο έλεγχος της υπάρξεως της 
απαιτήσεως, που αποτελεί για την διαταγή πληρωμής προ-
κριματικό θέμα, όμως εφ’ όσον υπάρχει σχετικός σαφής και 
ορισμένος λόγος ανακοπής3. 

3) Εξετάζεται η διαταγή πληρωμής όπως είχε την στιγμή της 
εκδόσεως σε σχέση με τους προτεινόμενους ισχυρισμούς του 
ανακόπτοντος, που υπήρχαν κατά την έκδοση της διαταγής 
πληρωμής. Ενώ δεν είναι παραδεκτοί οψιγενείς ισχυρισμοί 
του ανακόπτοντος4.

Γ. Μεταβίβαση της υποθέσεως
1) Ακριβέστερα η υπόθεση με την άσκηση ανακοπής του άρ-
θρου 632 και 633 ΚΠολΔ δεν μεταβιβάζεται στο σύνολό της, 
αλλά μόνον στα όρια που καθορίζονται από τους λόγους της 
ανακοπής και τους πρόσθετους λόγους ανακοπής5. Αυτό σε 
συνδυασμό με το αίτημα της ανακοπής και την αίτηση για 
έκδοση της συγκεκριμένης διαταγής πληρωμής6.

2) Μεταβιβάζονται οι λόγοι ανακοπής και οι περιεχόμενοι σε 
αυτούς ισχυρισμοί, που είναι σαφείς και ορισμένοι, εφαρ-
μοζομένου ως προς αυτό του άρθρου 216 ΚΠολΔ, όπως πιο 
πάνω ανεφέρθη.

3) Η ανακοπή αποτελεί εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο7. 
Ενώ η αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής δεν είναι εισα-
γωγικό της δίκης δικόγραφο, είναι όμως δικόγραφο, ώστε 

3.  Γ. Νικολόπουλος, Σκοπός, Φύση και Ρύθμιση Διαταγής Πληρωμής 
κ.λπ., σελ. 77, Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, Διαταγή 
Πληρωμής, έκδοση Γ, παρ. 3 αρ. 58.

4.  Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, Διαταγή Πληρωμής, 
έκδοση Γ, παρ. 14 αρ. 5, για οψιγενείς ισχυρισμούς και πότε είναι 
και δεν είναι οψιγενείς οι ισχυρισμοί.

5.  Πρβλ. άρθρο 522 ΚΠολΔ και την ερμηνεία του. ΑΠ Ολ 10/1997 
ΕλλΔνη 1997,768 = ΝοΒ 1998/326, ότι: «στο μέτρο των υποβαλλο-
μένων λόγων ανακοπής», Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, 
Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, παρ. 14 αρ. 373. 

6.  Χ. Παπαδάκης, Διαταγή Πληρωμής, 2011, σελ. 160, ότι το δικαστή-
ριο που δικάζει την ανακοπή εξετάζει την αοριστία της αιτήσεως 
και όταν δεν υφίσταται σχετικός λόγος ανακοπής. 

7.  Κ. Κεραμεύς, ένδικα Μέσα, έκδοση Δ’, 2007, σελ. 10, Α. Αθανασάς - Χ. 
Αθανασά - Ι. Αθανασάς, Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, παρ. 28 αρ. 10. 
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εφαρμόζεται σ’ αυτή το άρθρο 118 ΚΠολΔ, όπως ορίζεται 
και στο άρθρο 626 παρ. 2 ΚΠολΔ, ιδίως ενδιαφέρον έχει για 
το ορισμένο της αιτήσεως για έκδοση διαταγής πληρωμής το 
άρθρο 118 αρ. 4 ΚΠολΔ, που ορίζει ότι θα πρέπει να ανα-
φέρεται το αντικείμενο του δικογράφου κατά τρόπο σαφή, 
ορισμένο και ευσύνοπτο.

4) Γενικώς, τόσο στην έκδοση της διαταγής πληρωμής, όσο 
και στην συζήτηση της ανακοπής, κατά το άρθρο 591 παρ. 1 
ΚΠολΔ «Τα άρθρα 1 έως 590 εφαρμόζονται και στις ειδικές 
διαδικασίες, εκτός αν αντιβαίνουν προς τις ειδικές διατάξεις 
των διαδικασιών αυτών»8. Επομένως, για τα εξεταζόμενα εδώ 
θέματα, εφαρμόζονται τα άρθρα 261 και 262 ΚΠολΔ.

Δ. Νομικός χαρακτηρισμός
1) Ο νόμος, άρθρο 632 ΚΠολΔ, προβλέπει ότι ο καθ’ ου η δια-
ταγή πληρωμής δικαιούται να ασκήσει ανακοπή, με την οποία 
εισάγεται η υπόθεση στο αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκασή 
της μέσα στα όρια των λόγων ανακοπής, όπως ανεφέρθη.

2) Κατά τα λοιπά η φύση των ισχυρισμών του ανακόπτοντος 
παραμένει αναλλοίωτη. Και ειδικώτερα δεν είναι όλοι οι ισχυ-
ρισμοί και οι λόγοι ανακοπής του ανακόπτοντος ενστάσεις, 
όπως υποστηρίζεται.

3) Διότι η πρόταση στον γραπτό ή στον προφορικό λόγο9 
διαπιστώσεως ότι ορισμένος ισχυρισμός του ανακόπτοντος 
είναι ένσταση ή άρνηση είναι κρίση.

4) Πάσα δε κρίση είναι συνεπτυγμένος συλλογισμός και πας 
συλλογισμός είναι ανεπτυγμένη κρίση. Και ειδικώτερα πάσα 
νομική κρίση είναι πόρισμα νομικού συλλογισμού10.

5) Για να ελεγχθεί δε η ορθότης ορισμένης κρίσεως, θα πρέ-
πει να αναλυθεί στον αντίστοιχό της συλλογισμό, με μείζονα 
πρόταση, εδώ όχι νομικό κανόνα, αλλά τα χαρακτηριστικά 
στοιχεία που έχει γενικώς η ορισμένη έννοια, ελάσσονα πρό-
ταση τα στοιχεία που έχει η προς εξέταση έννοια, και συμπέ-
ρασμα, ότι είναι ή όχι όπως η έννοια της μείζονος προτάσεως. 
Και έτσι θα γίνει έλεγχος της κρίσεως αυτής από τυπική και 
ουσιαστική πλευρά11.

6) Ακόμη, ο νομικός χαρακτηρισμός που δίδουμε σε πραγ-
ματικό ή πραγματικά γεγονότα είναι νομική κρίση, που θα 
πρέπει, για να ελεγχθεί, να αναλυθεί σε νομικό συλλογισμό, 
όπως αμέσως πιο πάνω ανεφέρθη.

7) Νομικοί δε χαρακτηρισμοί είναι τόσο η άρνηση, όσο και η 
ένσταση, αλλά και η αιτιολογημένη άρνηση.

8.  ΑΠ Ολ 10/1997 ΕλλΔνη 1997,768 = ΝοΒ 1998,326 ότι εφαρμόζονται τα 
άρθρα 224 και 583 επ. ΚΠολΔ, ΑΠ 1859/2011 ΕπισκΕΔ 2012,142 ότι 
εφαρμόζεται το άρθρο 224 ΚΠολΔ, Χ. Παπαδάκης, Διαταγή Πληρωμής, 
2011, σελ. 95, 168 ότι εφαρμόζονται τα άρθρα 22 επ. ΚΠολΔ.

9.  Π. Ζέπος, Λογική και Ερμηνεία του Δικαίου, ΕΕΝ 1970,693.
10.  Γ. Μητσόπουλος, Μελέται Ι, σελ. 39 και σημ. 20 (στη σελ. 16 

στο τέλος), Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, 
τόμος Β, σελ. 765.

11.  Π. Ζέπος, Λογική και Ερμηνεία του Δικαίου ΕΕΝ 1970,693, Γ. 
Μητσόπουλος, ένθ’ ανωτ., σελ. 95, Μ. Καράσης, Έννοια και χα-
ρακτήρας του υπαγωγικού συλλογισμού ως τρόπου εφαρμογής 
του δικαίου ΕλλΔνη 1991,449.

8) Τον νομικό δε χαρακτηρισμό δίνει κυριαρχικά το δικαστή-
ριο, με βάση τα στοιχεία, στα οποία αναλύεται ο ορισμένος 
νομικός χαρακτηρισμός, από τα οποία αποτελείται η ορισμένη 
έννοια, ένσταση, άρνηση κ.λπ.

9) Ελέγχεται δε αναιρετικώς ως παράβαση κανόνα ουσιαστι-
κού δικαίου ο εσφαλμένος νομικός χαρακτηρισμός12.

10) Κατ’ ακολουθίαν αυτών, αν ο ισχυρισμός είναι άρνηση ή 
ένσταση εξαρτάται από το περιεχόμενο του ισχυρισμού, ενώ 
δεν εξαρτάται από την θέση του προτείνοντος τον ισχυρισμό, 
ως ενάγοντος, εναγομένου, ανακόπτοντος, εκκαλούντος κ.λπ.

Ε. Βάρη επικλήσεως και αποδείξεως
α. Προβλεπόμενα βάρη
1) Στα εξεταζόμενα εδώ θέματα υπάρχουν τρία (3) βάρη.

2) Ένα είναι το βάρος επικλήσεως και προτάσεως, που προ-
βλέπεται στο άρθρο 106 ΚΠολΔ και επιβάλλεται από αυτό 
στους διαδίκους.

3) Δεύτερο είναι το βάρος αποδείξεως που κατανέμεται στους 
διαδίκους κυρίως από το άρθρο 338 παρ. 1 ΚΠολΔ.

4) Τρίτο είναι το βάρος απαντήσεως, με σπουδαιότερο της 
αρνήσεως, που επιβάλλεται από το άρθρο 261 ΚΠολΔ.

β. Βάρος - Υποχρέωση
5) Το βάρος ομοιάζει με την υποχρέωση, διότι προβλέπεται ότι το 
έχει ορισμένο πρόσωπο, που θα πρέπει να προβεί στην ορισμένη 
πράξη. Αν όμως παραλείψει επέρχονται εις βάρος του ορισμένες 
προβλεπόμενες έννομες συνέπειες, όπως στην υποχρέωση13.
6) Διαφέρει δε το βάρος από την υποχρέωση, διότι ουδείς 
υφίσταται που να μπορεί να εξαναγκάσει τον έχοντα το βάρος 
προκειμένου να προβεί στην προβλεπόμενη πράξη. Έτσι ούτε 
να τον εξαναγκάσει να προβεί σε επίκληση, ούτε να προβεί 
σε απόδειξη, ούτε να απαντήσει14.

γ.  Στο ίδιο πρόσωπο τα βάρη επικλήσεως  
και αποδείξεως 

7) Γίνεται καθολικά δεκτό ότι συνήθως το ίδιο πρόσωπο έχει 
και τα δύο βάρη. Τόσο το βάρος επικλήσεως, όσο και το βά-
ρος αποδείξεως15. 

12.  Γ. Μητσόπουλος, Μελέται Ι, σελ. 99, ΑΠ 240/2008 ΕλλΔνη 2008,1624, 
ΑΠ 431/2005 ΕλλΔνη 2005,1058, ΑΠ 111/1996 ΕλλΔνη 1996,1347 
= ΝοΒ 1998,338. Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, Διαταγή 
Πληρωμής, έκδοση Γ, παρ. 2 αρ. 173 και εκεί παραπομπές σε ΑΠ 
887/1974, ΑΠ 431/2005 ΕλλΔνη 2005,1055.

13.  Βάρος του κομιστή επιταγής είναι ότι θα πρέπει αφ’ ενός να εμ-
φανίσει προς πληρωμή την επιταγή στην πληρώτρια ή άλλη κατά 
το άρθρο 88 Ν 1969/1991 τράπεζα και αφ’ ετέρου σε ανυπαρξία 
υπολοίπου να επιμεληθεί να γίνει βεβαίωση αρνήσεως πληρωμής, 
κατά το άρθρο 40 Ν 5960/1933. 

14.  Κ. Μπέης, Πολιτική Δικονομία, άρθρο 261, σελ. 1107.
15.  Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, σελ. 

761, Ι. Τέντες σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 338 αρ. 2.
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8) Με συνέπεια, αν παραλείψει την επίκληση των πραγματι-
κών γεγονότων του ορισμένου ισχυρισμού να μην αποτελούν 
τα μη προταθέντα πραγματικά γεγονότα και ο αντίστοιχος 
ισχυρισμός αντικείμενο της δίκης16. Η δε τυχόν γενομένη 
απόδειξη γι’ αυτά απαραδέκτως έγινε και δεν λαμβάνεται 
υπ’ όψη.

9) Αν δε παραλείψει να αποδείξει τα πραγματικά γεγονότα, 
που συνιστούν τον ισχυρισμό αυτόν ή δεν τα αποδείξει επι-
τυχώς, επέρχονται εις βάρος του οι αντικειμενικές έννομες 
συνέπειες.

δ.  Το βάρος επικλήσεως στην διαταγή πληρωμής 
και στην ανακοπή

10) Όμως στην ανακοπή του άρθρου 632 και 633 ΚΠολΔ ο 
άνω κανόνας διασπάται. Και το βάρος επικλήσεως όλων γε-
νικώς των ισχυρισμών, είτε ενστάσεων είτε αρνήσεων, έχει ο 
ανακόπτων, που το ασκεί με την ανακοπή και το δικόγραφο 
των πρόσθετων λόγων.

11) Εισάγονται δε στη δίκη παραδεκτώς, σύμφωνα με τα άρ-
θρα 583 επ. ΚΠολΔ17, μόνον οι ισχυρισμοί που περιέχονται 
στην ανακοπή και το δικόγραφο των προσθέτων λόγων ανα-
κοπής.

12) Η διαταγή πληρωμής δε θεωρείται έγκυρη ως προς τα 
τμήματά της που δεν έχουν προσβληθεί, ως άνω, με λόγο 
ανακοπής, και όταν η διαταγή πληρωμής πάσχει στα μη προσ-
βληθέντα τμήματά της.

13) Για την απόδειξη δε στην διαταγή πληρωμής και στη συ-
ζήτηση της ανακοπής αναφέρεται κατωτέρω.

ΣΤ. Το βάρος αποδείξεως
1) Το βάρος αποδείξεως διακρίνεται σε υποκειμενικό και σε 
αντικειμενικό.

2) Το υποκειμενικό μεν αφορά στον διάδικο που βαρύνεται 
να προσκομίσει τις αποδείξεις. 

3) Το αντικειμενικό δε βάρος αποδείξεως καθορίζει εις βάρος 
τίνος επέρχονται οι συνέπειες της μη αποδείξεως των αποδει-
κτέων πραγματικών γεγονότων18. 

4) Εξ άλλου, αυτό δε είναι σημαντικό στην προκειμένη περί-
πτωση, ποιος φέρει το βάρος αποδείξεως δεν καθορίζεται 
από την δικονομική θέση που έχει ο διάδικος, ως ενάγων, 
εναγόμενος κ.λπ.

5) Αλλά ποιος φέρει το βάρος αποδείξεως καθορίζεται από 
την ουσιαστική έννομη σχέση και την σχέση που έχει προς 

16.  Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, 
σελ. 750, Κ. Κεραμεύς, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, σελ. 158 - 159, 
Γ. Νικολόπουλος, Το Δίκαιο Αποδείξεως, σελ. 54, Π. Γέσιου - 
Φαλτσή, Δίκαιο Αποδείξεως, έκδοση Γ’, σελ. 44. 

17.  Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, 
σελ. 1151.

18.  Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, σελ. 
761, Ι. Τέντες σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 338 αρ. 1, 
Π. Γέσιου - Φαλτσή, Δίκαιο Αποδείξεως, έκδοση Γ’, σελ. 103.

αυτήν κάθε διάδικος και τον προβαλλόμενο από αυτόν ισχυ-
ρισμό19.

6) Έτσι δεν μεταβάλλεται το βάρος αποδείξεως στην αρνητική 
αναγνωριστική αγωγή, σε σχέση με την αγωγή για το ίδιο 
αντικείμενο20.

7) Οι αμέσως πιο πάνω διαπιστώσεις είναι πολύ σημαντικές 
στη δίκη της ανακοπής του άρθρου 632 ή 633 ΚΠολΔ. Έτσι, 
το βάρος αποδείξεως δεν φέρει ο ανακόπτων, αλλά φέρει το 
βάρος αποδείξεως όποιος θα το έφερε, αν είχε ασκηθεί αγω-
γή, αντί για αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής, εκτός από 
την απόδειξη των προϋποθέσεων που καθορίζονται από τα 
άρθρα 623 και 624 ΚΠολΔ, που το βάρος αποδείξεως φέρει 
ο αιτών την έκδοση διαταγής πληρωμής.

8) Για το βάρος αποδείξεως ορίζεται στο άρθρο 338 παρ. 1 
ΚΠολΔ ότι: «Κάθε διάδικος οφείλει να αποδείξει τα πραγ-
ματικά γεγονότα που είναι αναγκαία για να υποστηρίξει την 
αυτοτελή αίτησή και ανταίτησή του».

9) Για την απάντηση ορίζεται στο άρθρο 261 ΚΠολΔ, για δε 
την ένσταση στο άρθρο 262 ΚΠολΔ.

α. Το προϊσχύσαν
10) Στο προϊσχύσαν δίκαιο υφίσταντο για τα τρία αυτά θέματα 
περισσότερα άρθρα.

11) Υπήρχε το άρθρο 248 ΠολΔ21, το οποίο είχε σχεδόν το 
ίδιο περιεχόμενο με το άνω άρθρο 338 ΚΠολΔ.

12) Ακόμη, υπήρχαν τα άρθρα 545 - 550 ΠολΔ για την απά-
ντηση και τα άρθρα 551 - 563 ΠολΔ για την ένσταση. Αντί 
για τα δεκαεννέα αυτά άρθρα περιελήφθησαν στον Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας δύο μόνον άρθρα. Διότι εθεωρήθη ότι 
τα άλλα είτε προέκυπταν από το άρθρο 338 ΚΠολΔ22, είτε 
έλυναν θεωρητικά θέματα. Όμως ήσαν λίαν διδακτικά, όπως 
το αναγραφόμενο στο άρθρο 552 εδ. 1 ΠολΔ, που ισχύει και 
σήμερα, ότι: «η ένστασις, αντιλέγοντος του ενάγοντος, δέον 
να αποδεικνύεται υπό του εναγομένου» και τα αναγραφό-
μενα στο άρθρο 545 ΠολΔ ότι: «Η απάντησις ... δεν περιέχει 
νέους πραγματικούς ισχυρισμούς» και το άρθρο 546 ΠολΔ 
ότι: «Κύρια προσόντα εκάστης απαντήσεως είναι: 1) Ειδική 
απάντησις προς έκαστον ουσιώδες κεφάλαιον της ιστορικής 
διηγήσεως του ενάγοντος». 

13) Για την κατανομή του βάρους αποδείξεως έχουν υπο-
στηριχθεί διάφορες θεωρίες, πλην ουδεμία δεν λύνει όλα τα 
αναφυόμενα ζητήματα23.

14) Γίνονται δε εκ τούτου δεκτά ότι ο υποβάλλων αυτοτε-
λή αίτηση οφείλει να προτείνει, να επικαλεσθεί και να απο-

19.  Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, 
σελ. 767, Ι. Τέντες σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 338 
αρ. 6.

20.  Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, 
σελ. 767.

21.  Κ. Σούρλος, Πολιτική Δικονομία, 1962.
22.  Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, 

σελ. 762.
23.  Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, σελ. 

763, όπου και παράθεση των θεωριών αυτών.
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δείξει πάντα τα πραγματικά γεγονότα, τα οποία αποτελούν 
την προϋπόθεση της παραδοχής της αιτήσεώς του, έκαστη 
δε αίτηση είναι το συμπέρασμα νομικού συλλογισμού, του 
οποίου μείζων πρόταση είναι ο εφαρμοστέος κανών δικαίου 
και ελάσσων τα πραγματικά γεγονότα24. 

15) Ακόμη, ότι ο επικαλούμενος δικαίωμά του θα πρέπει να 
αποδείξει τα πραγματικά γεγονότα, τα παραγωγικά του. Ενώ 
ο αντίδικός του θα ισχυρισθεί ενιστάμενος και θα αποδείξει 
τους παρακωλύοντες, αναστέλλοντες, καταργούντες25 ή κατ’ 
άλλη ορολογία τους δικαιοκωλυτικούς, δικαιοανασταλτικούς 
και δικαιοφθόρους ισχυρισμούς26. 

16) Ακόμη, ότι επικαλούμενος κανόνα γενικής φύσεως απο-
δεικνύει τα πραγματικά γεγονότα, που είναι αναγκαία για 
την εφαρμογή του. Ενώ ο επικαλούμενος εξαιρετικής φύσε-
ως κανόνα αποδεικνύει τα πραγματικά γεγονότα που είναι 
αναγκαία για την εφαρμογή του27.

17) Σε άρνηση το βάρος αποδείξεως φέρει ο καθ’ ου η άρνη-
ση, ο οποίος είχε προτείνει τον αυτοτελή ισχυρισμό.

18) Όμως διευκρινίζεται ότι η αντίκρουση διαδικαστικών 
προϋποθέσεων δεν είναι ένσταση, αλλά άρνηση της προϋ-
ποθέσεως των αποτελούντων την βάση της προϋποθέσεως 
αυτής γεγονότων28.

19) Είναι δε τυχαίο γεγονός η θέση του διαδίκου, ως ενά-
γοντος κ.λπ., ώστε δεν μεταβάλλεται το βάρος αποδείξεως, 
που αυτό καθορίζεται από την έννομη σχέση, για την οποία 
πρόκειται29, όπως ανεφέρθη.

20) Δεν καθορίζεται το βάρος αποδείξεως από την θέση του 
διαδίκου, ως ενάγοντος, εναγομένου, ανακόπτοντος, που είναι 
τυχαίο γεγονός, αλλά από την θέση του στην έννομη σχέση, 
για την οποία πρόκειται η απόδειξη, και από το αν προτείνει 
αυτοτελή ισχυρισμό ή όχι, όπως πιο πάνω ανεφέρθη30.

Ζ. Σχέση επικλήσεως και αποδείξεως
1) Κατά το άρθρο 106 ΚΠολΔ «Το δικαστήριο ενεργεί μόνο 
ύστερα από αίτηση διαδίκου και αποφασίζει με βάση τους 
πραγματικούς ισχυρισμούς που προτείνουν και αποδεικνύ-
ουν οι διάδικοι και τις αιτήσεις που υποβάλλουν, εκτός αν ο 
νόμος ορίζει διαφορετικά».

24.  Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, 
σελ. 765.

25.  Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, 
σελ. 767.

26.  Κ. Μακρίδου σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 261 αρ. 4, 
Π. Γέσιου - Φαλτσή, Δίκαιο Αποδείξεως, έκδοση Γ’, σελ. 109 - 110, 
Ι. Τέντες σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 338 αρ. 4.

27.  Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, 
σελ. 766.

28.  Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, 
σελ. 770.

29.  Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, 
σελ. 767.

30.  Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, σελ. 
767, Ι. Τέντες σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 338 αρ. 6.

2) Κατά δε το άρθρο 335 ΚΠολΔ «Αντικείμενο απόδειξης είναι 
μόνο τα πραγματικά γεγονότα που έχουν ουσιώδη επιρροή 
στην έκβαση της δίκης».

3) Έτσι, με θετική θεώρηση αντικείμενο αποδείξεως μπορεί 
να είναι μόνον τα πραγματικά γεγονότα. Από τα πραγματικά 
δε γεγονότα όσα έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της 
δίκης. Και από αυτά μόνον όσα έχουν εισφερθεί στην δίκη 
από τους διαδίκους, με την αγωγή, ανακοπή κ.λπ., ή με έν-
σταση, αντένσταση κ.λπ.

4) Με αρνητική δε θεώρηση, δεν μπορεί να είναι αντικείμενο 
της αποδείξεως πραγματικά γεγονότα που δεν έχουν εισφερ-
θεί στην δίκη, όπως αμέσως πιο πάνω αναφέρεται, έστω και 
αν είναι ουσιώδη. Επίσης δεν μπορεί να είναι αντικείμενο 
της αποδείξεως ο,τιδήποτε άλλο, που δεν είναι πραγματικό 
γεγονός, όπως ο νομικός χαρακτηρισμός ή το ασκούμενο δι-
καίωμα για το οποίο αμέσως κατωτέρω, π.χ. το αξιούμενο 
υπόλοιπο αλληλόχρεου λογαριασμού. 

5) Θα πρέπει δηλαδή να έχει υπάρξει τόσο επίκληση των 
πραγματικών γεγονότων, όσο και απόδειξη των πραγματι-
κών αυτών γεγονότων.

6) Αν δεν έχουν εισφερθεί τα πραγματικά γεγονότα, δεν μπο-
ρεί η παράλειψη αυτή να καλυφθεί, διορθωθεί κ.λπ., έστω και 
αν τα πραγματικά αυτά γεγονότα έχουν αποδειχθεί. Η από-
δειξη γι’ αυτά είναι απαράδεκτη, δεν θα έπρεπε να είχε γίνει, 
ενώ και αν έγινε είναι άχρηστη, άνευ εννόμων συνεπειών, 
δεν επηρεάζει τη δίκη, αφού δεν υπήρξε η αναγκαία εισφορά 
στην δίκη των πραγματικών γεγονότων31.

7) Δεν μπορεί δε να είναι αντικείμενο αποδείξεως το αξιού-
μενο δικαίωμα, το οποίο δεν είναι πραγματικό γεγονός και 
αποτελεί αντικείμενο δικαστικής κρίσεως32. 

8) Κατ’ ακολουθίαν του αμέσως πιο πάνω αναφερομένου δεν 
είναι ορθή η άποψη ότι είναι ορισμένη η αίτηση για έκδοση δια-
ταγής πληρωμής με βάση αλληλόχρεο λογαριασμό, όταν στην 
αίτηση αναφέρεται μόνον το αξιούμενο υπόλοιπο, που είναι 
το δικαίωμα, που γι’ αυτό ο αιτών επικαλείται ότι το υπόλοιπο 
αποδεικνύεται από το επισυναπτόμενο στην αίτηση αντίγραφο 
του λογαριασμού. Ενώ θα έπρεπε να αναφέροντο στην αίτηση 
τα κονδύλια χρεώσεων και πιστώσεων, που αυτά αποτελούν 
πραγματικά γεγονότα και είναι αντικείμενο αποδείξεως και από 
την συσχέτιση των οποίων προκύπτει το αιτούμενο υπόλοιπο.

31.  Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, 
σελ. 750, Κ. Κεραμεύς, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, σελ. 158 - 159, 
Γ. Νικολόπουλος, Το Δίκαιο της Αποδείξεως, σελ. 54, Π. Γέσιου 
- Φαλτσή, Δίκαιο Αποδείξεως, έκδοση Γ’, σελ. 44, Α. Αθανασάς 
- Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, παρ. 
11 αρ. 481, όπου οι άνω παραπομπές. Ε. Μιχελάκης, Περί του 
αντικειμένου της δικονομικής αποδείξεως, 1944, επανέκδοση Αντ. 
Σάκκουλας, 1987, σελ. 27 ότι «το μη εισαχθέν εν τη δίκη παρά του 
διαδίκου πραγματικόν υλικόν δεν λαμβάνεται υπ' όψιν».

32.  Κ. Μπέης, Πολιτική Δικονομία, άρθρο 335 αρ. 6, Ι. Τέντες σε Κεραμεύς 
- Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 335 αρ. 4, Γ. Νικολόπουλος, Το Δίκαιο 
της Αποδείξεως, σελ. 57, Π. Γέσιου - Φαλτσή, Δίκαιο Αποδείξεων, 
έκδοση Γ’, σελ. 45, Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, Διαταγή 
Πληρωμής, έκδοση Γ, παρ. 11 αρ. 484 επ., όπου οι άνω παραπομπές. 
Επίσης, Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος 
Β, σελ. 750, Ε. Μιχελάκης, Περί του αντικειμένου της δικονομικής 
αποδείξεως, 1944, επανεκτύπωση Αντ. Σάκκουλας, 1987, σελ. 33. 
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Η.  Ένσταση - Άρνηση - Αιτιολογημένη 
άρνηση

1) Η διάκριση και οριοθέτηση μεταξύ της ενστάσεως και της 
(απλής) αρνήσεως είναι εύκολη, λόγω των διαφορετικών χα-
ρακτηριστικών στοιχείων που έχουν, ως κατωτέρω.

2) Δυσκολία παρουσιάζεται στην διαπίστωση της αιτιολογη-
μένης αρνήσεως σε σχέση με την ένσταση.

3) Νομίζομε όμως ότι στην ανακοπή του άρθρου 632 ή 633 
ΚΠολΔ η δυσκολία διακρίσεως της αιτιολογημένης αρνήσεως 
από την ένσταση, αν δεν εξαλείφεται ολοσχερώς, μειώνεται 
σε μεγάλο βαθμό, όπως αναπτύσσομε κατωτέρω.

Θ. Ένσταση
1) Αρχικώς ο όρος exceptio (ένσταση) σήμαινε την εξαίρεση 
από την condemnatio και ήτο περιορισμός στην εξουσία του 
δικαστή να καταδικάσει τον εναγόμενο. Ακολούθως εξελί-
χθη και έλαβε το περιεχόμενο και την λειτουργία που έχει 
σήμερα33. 

2) Η ένσταση είναι ισχυρισμός του εναγομένου που προτείνει 
κατά του ενάγοντος, με τον οποίο ο εναγόμενος επιδιώκει την 
απόρριψη της εναντίον του αγωγής.

3) Έχει δε η ένσταση τα κατωτέρω χαρακτηριστικά στοιχεία, 
που την διακρίνουν από την άρνηση34.

α. Χαρακτηριστικά στοιχεία της ενστάσεως
4) Πρώτο: Ο ενιστάμενος με την ασκούμενη από αυτόν έν-
σταση αποδέχεται μερικά ή όλα τα πραγματικά γεγονότα της 
βάσεως της εναντίον του αγωγής35.

5) Δεύτερο: Συγχρόνως προτείνει κατά του ενάγοντος νέα 
πραγματικά γεγονότα, που είναι ξένα, διαφορετικά από τα 
αποτελούντα την βάση της αγωγής36.

6) Τρίτο: Η αγωγή έχει βάση τα πραγματικά γεγονότα ορι-
σμένου νομικού κανόνα, η δε ένσταση προϋποθέτει, όπως 
ανεφέρθη, τα πραγματικά αυτά γεγονότα και προτείνονται νέα 
διαφορετικά πραγματικά γεγονότα, άλλου νομικού κανόνα, 
που είναι αντίθετος προς τον νομικό κανόνα της βάσεως της 
αγωγής37. 

7) Τέταρτο: Ο ενιστάμενος, με την άσκηση της ενστάσεώς του, 
επιδιώκει την ανατροπή των εννόμων συνεπειών, οι οποίες 
επιδιώκονται με την άσκηση της αγωγής. 

33.  Ε. Μιχελάκης, Ένστασις και απάντησις εις την αγωγήν, ΕΕΝ 
1950,401.

34.  Ε. Μιχελάκης, Ένστασις και απάντησις εις την αγωγήν, ΕΕΝ 
1950,401, που αφορά σε αγωγή διαζυγίου και όπου ιστορική 
εξέλιξη της ενστάσεως.

35.  Ε. Μιχελάκης, Ένστασις και απάντησις εις την αγωγήν, ΕΕΝ, 
1950,403, ότι δέχεται την ιστορική και νομική βάση της αγωγής.

36.  Κ. Μακρίδου σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 261 αρ. 3, 
Κ. Μπέης, Πολιτική Δικονομίας, υπό 261 αρ. 21, σελ. 1114.

37.  Κ. Μακρίδου σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 261 αρ. 3.

8) Πέμπτο: Τα προτεινόμενα από τον ενιστάμενο νέα γεγο-
νότα και συνολικά η ένσταση αποτελεί αυτοτελή (ουσιώδη) 
ισχυρισμό38.

9) Έτσι, ένσταση αποτελεί ο ισχυρισμός του εναγομένου ότι 
αγόρασε τα αναφερόμενα στην αγωγή εμπορεύματα, αλλά 
έχει εξοφλήσει το τίμημά των.

10) Διακρίνονται δε οι ενστάσεις αναλόγως του χρονικού ση-
μείου γενέσεως και ασκήσεως του ασκούμενου δικαιώματος 
κατά του οποίου βάλλουν, σε παρακωλύουσες την γέννεση 
του ασκούμενου δικαιώματος, σε αναστέλλουσες την άσκηση 
του δικαιώματος, σε καταργούσες το δικαίωμα εν όλω ή εν 
μέρει. Χαρακτηρίζονται δε δικαιοκωλυτικές, δικαιοανασταλ-
τικές και δικαιοφθόρες αντίστοιχα39.

11) Για να είναι ορισμένη η ένσταση θα πρέπει να περιέχεται, 
κατά το άρθρο 262 ΚΠολΔ, σαφής έκθεση των γεγονότων 
που τη θεμελιώνουν και ορισμένη αίτηση. Όπως λέγεται, ο 
ενιστάμενος εν τω ενιστάσθαι είναι ενάγων40.

12) Επίσης, ένσταση καθ’ όλα τα αναφερόμενα στοιχεία, 
προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες, που ονομάζεται αντέν-
σταση, είναι ο όμοιος, ως άνω, ισχυρισμός που προτείνει ο 
ενάγων κατά του εναγομένου, με τον οποίο αντικρούει ασκη-
θείσα εναντίον του ένσταση από τον εναγόμενο.

Ι. Άρνηση
1) Όπως ανεφέρθη, κατά το άρθρο 261 ΚΠολΔ, ο εναγόμενος 
έχει το βάρος να απαντήσει στους ισχυρισμούς της εναντίον 
του αγωγής.

2) Η απάντηση είναι είτε η παραδοχή των πραγματικών ισχυ-
ρισμών του ενάγοντος, ή αντιθέτως η άρνηση των πραγματι-
κών ισχυρισμών που περιέχονται στην αγωγή.

3) Άρνηση δε αποτελεί ο ισχυρισμός του εναγομένου, με 
τον οποίο αμφισβητεί και αποκρούει εν όλω ή εν μέρει τα 
πραγματικά γεγονότα της εναντίον του αγωγής41, που είναι 
παραγωγικά της διαγνωστέας εννόμου συνέπειας42.

4) Επίσης, άρνηση αποτελεί ο ισχυρισμός οποιουδήποτε διαδί-
κου, με τον οποίο αμφισβητεί και αποκρούει εν όλω ή εν μέρει 
τα πραγματικά γεγονότα ενστάσεως του αντιδίκου του.

5) Άρνηση προβάλλει ο διάδικος όταν εμφανίζει τα πραγματι-
κά γεγονότα της αγωγής και άρα τα νομικά γεγονότα ότι δεν 
υπήρξαν ή υπήρξαν μεν, αλλά διαφορετικά από ότι αναφέ-
ρονται στην αγωγή43. 

38.  Κ. Μακρίδου σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 261 αρ. 6.
39.  Κ. Μακρίδου σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 261 αρ. 

4, που παραπέμπει σε Π. Γέσιου - Φαλτσή, Δίκαιο Αποδείξεως, 
έκδοση Γ’, σελ. 109 - 110, Ι. Τέντες σε Κεραμεύς - Κονδύλης - 
Νίκας, ΚΠολΔ 338 αρ. 4. 

40.  Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Α, 
σελ. 467.

41.  Ε. Μιχελάκης, Ένστασις και απάντησις εις την αγωγήν, ΕΕΝ, 
1950,401.

42.  Κ. Μπέης, Πολιτική Δικονομία, άρθρο 261, σελ. 1107, 1109.
43.  Ε. Μιχελάκης, Ένστασις και απάντησις εις την αγωγήν, ΕΕΝ, 

1950,401 (404).
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6) Όμως, καθορίζεται από την θεωρία και την νομολογία ποια 
είναι τα αναγκαία γεγονότα της αρνήσεως, για να θεωρηθεί 
ορισμένη.

7) Για τον καθορισμό των αναγκαίων γεγονότων της απαντή-
σεως νομίζομε διευκολύνει το άρθρο 545 ΠολΔικ, που πιο 
πάνω αναφέρομε, κατά το οποίο «Η απάντησις είναι κατάφα-
σις ή άρνησις των παρά του ενάγοντος προς υποστήριξιν της 
αγωγής αναφερομένων και δεν περιέχει νέους πραγματικούς 
ισχυρισμούς».

8) Με την αναφορά δε από το άρθρο 261 ΚΠολΔ στην αλή-
θεια, επιβάλλεται η συμπληρωματική εφαρμογή του άρθρου 
116 ΚΠολΔ, στο οποιο, για το ενδιαφέρον εδώ τμήμα του, 
ορίζεται ότι: «να εκθέτουν τα πραγματικά γεγονότα που ανα-
φέρονται στην υπόθεση, έτσι ακριβώς όπως τα γνωρίζουν 
με πληρότητα και σύμφωνα με την αλήθεια, αποφεύγοντας 
διφορούμενες και ασαφείς εκφράσεις»44.

9) Προκύπτοντος έτσι δικονομικού βάρους η απάντηση να 
είναι σαφής και πλήρης45.

10) Θα πρέπει έτσι ειδικώτερα να υπάρξει ειδική άρνηση κάθε 
συγκεκριμένου ισχυρισμού46, όπως ορίζετο στο άρθρο 546 
ΠολΔικ, που πιο πάνω αναφέραμε.

11) Αν η απάντηση είναι ασαφής υπάρχει πρόβλημα για την 
δικονομική μεταχείριση, αν υπάρχει άρνηση47.

12) Δεν είναι σαφής η άρνηση όταν είναι συμπερασματική, 
ενδοιαστική, υποθετική, αντιφατική. Οπότε είναι εφαρμοστέα 
η διάταξη του άρθρου 261 εδ. β ΚΠολΔ48.

13) Αντικείμενα αρνήσεως είναι όσα χρήζουν αποδείξεως49. 
Έτσι, δεν αποτελούν αντικείμενο του βάρους αρνήσεως όσα 
δεν έχουν χαρακτήρα πραγματικών γεγονότων και γι’ αυτό 
γενικώς δεν αποτελούν αντικείμενο αποδείξεως50.

14) Χωρίς την άρνηση δεν γεννάται το βάρος αποδείξεως. 
Ώστε τα μη αμφισβητηθέντα γεγονότα αποτελούν άνευ ετέρου 
στοιχεία της ελάσσονος προτάσεως του δικανικού συλλογι-
σμού51.

α. Χαρακτηριστικά στοιχεία της αρνήσεως
15) Έχει δε η άρνηση τα κατωτέρω χαρακτηριστικά, που την 
διακρίνουν από την ένσταση.

16) Πρώτο: Ο αρνούμενος με την άρνησή του αρνείται και 
αποκρούει μερικά ή όλα από τα πραγματικά γεγονότα της 
εναντίον του αγωγής.

44.  Κ. Μακρίδου σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 261 αρ. 8.
45.  Κ. Μακρίδου σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 261 αρ. 8.
46.  Κ. Μακρίδου σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 261 αρ. 9.
47.  Κ. Μπέης, Πολιτική Δικονομία, άρθρο 261, σελ. 1113.
48.  Κ. Μπέης, Πολιτική Δικονομία, άρθρο 261, σελ. 1111.
49.  Κ. Μπέης, Πολιτική Δικονομία, άρθρο 261, σελ. 1110, που παρα-

πέμπει σε Χ. Φραγκίστα, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, σελ. 262.
50.  Κ. Μπέης, Πολιτική Δικονομία, άρθρο 261, σελ. 1110.
51.  Κ. Μπέης, Πολιτική Δικονομία, άρθρο 261, σελ. 1108.

17) Δεύτερο: Ο αρνούμενος δεν προτείνει νέα πραγματικά 
γεγονότα52. Αυτό ακριβώς ορίζετο στο άρθρο 545 της προϊ-
σχυσάσης ΠολΔικ, που προαναφέραμε.

18) Τρίτο: Τα προτεινόμενα πραγματικά γεγονότα είναι της 
νομικής διατάξεως που αποτελεί την βάση της αγωγής.

19) Τέταρτο: Ο εναγόμενος με την άρνησή του επιδιώκει την 
ανατροπή των εννόμων συνεπειών της κατ’ αυτού αγωγής.

20) Πέμπτο: Η άρνηση δεν αποτελεί αυτοτελή (ουσιώδη) 
ισχυρισμό53.

ΙΑ. Αιτιολογημένη άρνηση
1) Και με την αιτιολογημένη άρνηση ο εναγόμενος αμφισβητεί 
και αποκρούει τα πραγματικά γεγονότα της αγωγής που έχει 
ασκηθεί από τον ενάγοντα, όπως και στην απλή άρνηση.

2) Στην πλήρη μορφή της αποτελείται από δύο τμήματα, αφ’ 
ενός ένα τμήμα την άρνηση, όπως στην χωρίς αιτιολογία, και 
δεύτερο τμήμα, αιτιολογία της αρνήσεως. Π.χ. Σε αγωγή κατ’ 
αυτού για χορήγηση δανείου € 5.000, ο εναγόμενος ισχυρί-
ζεται ότι δεν έχει λάβει δάνειο από τον ενάγοντα το ποσό των 
€ 5.000, αλλά έχει λάβει από αυτόν € 5.000 ως δωρεά.

3) Λόγω της εμπλοκής των δύο, ως άνω τμημάτων, η αιτιολο-
γημένη άρνηση είναι πιο δύσκολο να διαπιστωθεί και ίσως να 
θεωρηθεί ότι αποτελεί ένσταση, ιδίως αν δεν είναι πλήρης η 
διατύπωσή της ή ακόμη πιο πολύ όταν στο άνω παράδειγμα 
λείπει η άρνηση για το δάνειο και αναφέρεται μόνον ότι έλα-
βα € 5.000 ως δωρεά.

4) Η αιτιολογημένη άρνηση έχει εν μέρει διαφορετικά χαρα-
κτηριστικά στοιχεία από ότι η απλή άρνηση. Μερικά από αυ-
τά ομοιάζουν με τα χαρακτηριστικά στοιχεία της ενστάσεως, 
προκαλώντας σύγχυση αν πρόκειται για άρνηση ή ένσταση.

α.  Χαρακτηριστικά στοιχεία της αιτιολογημένης 
αρνήσεως

5) Τα χαρακτηριστικά στοιχεία της αιτιολογημένης αρνήσεως 
είναι τα ακόλουθα:

6) Πρώτο: Ο αρνούμενος με το ένα σκέλος της αιτιολογημέ-
νης αρνήσεώς του αρνείται και αποκρούει μερικά ή όλα τα 
πραγματικά γεγονότα της εναντίον του αγωγής.

7) Δεύτερο: Ο αρνούμενος με το δεύτερο σκέλος αιτιολογεί 
την άρνηση του πρώτου σκέλους.

8) Τρίτο: Με το πρώτο σκέλος ο αρνούμενος δεν προτείνει νέα 
πραγματικά γεγονότα, αλλά αυτά είναι της νομικής διατάξεως 
που είναι βάση της αγωγής.

9) Τέταρτο: Με το δεύτερο σκέλος της αιτιολογημένης αρνή-
σεως προτείνονται νέα πραγματικά γεγονότα, διαφορετικά 
από τα πραγματικά γεγονότα της βάσεως της αγωγής. Όμως 
τα νέα αυτά πραγματικά γεγονότα είναι μεν από άλλο νομικό 

52.  Κ. Μακρίδου σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 261 αρ. 3, 
χωρίς να εμπλουτίζει το πραγματικό της διαφοράς.

53.  Κ. Μακρίδου σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 261 αρ. 3, 
που παραπέμπει σε ΑΠ Ολ 469/1984 ΝοΒ 1985,65 (67).
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κανόνα σε σχέση με τον νομικό κανόνα της αγωγής, αλλά δεν 
προϋποθέτουν και δεν βρίσκονται σε αντίθεση, όπως στην 
ένσταση54, προς τον νομικό κανόνα της βάσεως της αγωγής.

10) Πέμπτο: Με την αιτιολογημένη άρνηση ο αρνούμενος 
επιδιώκει την ανατροπή των εννόμων συνεπειών, οι οποίες 
επιδιώκονται με την αγωγή.

ΙΒ. Σε διαταγή πληρωμής
1) Κατά το άρθρο 623 ΚΠολΔ επιβάλλεται η άμεση απόδειξη, 
που είναι μόνον με έγγραφα55 για την απαίτηση, που είναι η 
έννομη σχέση, και το οφειλόμενο ποσό56. Έτσι κατά τα άρθρα 
394 παρ. 2 και 395 ΚΠολΔ δεν επιτρέπεται η απόδειξη με 
μάρτυρες και με δικαστικά τεκμήρια αντιστοίχως57.

2) Κατά δε το άρθρο 624 ΚΠολΔ, η απαίτηση να μην εξαρτάται 
από αναβλητική αίρεση, ούτε να εξαρτάται από προθεσμία, 
ούτε να εξαρτάται από όρο, σε απαίτηση δε που εξαρτάται 
από αντιπαροχή, κατ’ εξαίρεση, ο αιτών θα πρέπει να ισχυ-
ρισθεί και να αποδείξει εγγράφως, ως άνω, ότι έχει προεκ-
πληρώσει την παροχή που τον βαρύνει58.

ΙΓ. Σε ανακοπή
1) Όπως ανεφέρθη, με την ανακοπή του άρθρου 632 και 633 
ΚΠολΔ η υπόθεση μεταβιβάζεται μέσα στα όρια των λόγων 
της ανακοπής και του δικογράφου των προσθέτων λόγων 
ανακοπής.

2) Επίσης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 591 παρ. 1 ΚΠολΔ, 
εφαρμόζονται και στην διαταγή πληρωμής και άρα και στην 
συζήτηση της ανακοπής του άρθρου 632 και 633 ΚΠολΔ τα 
άρθρα 261 και 262 ΚΠολΔ. 

3) Ο χαρακτηρισμός δε κάποιου ισχυρισμού ως ενστάσεως, 
αρνήσεως ή αιτιολογημένης αρνήσεως αποτελεί νομικό χα-
ρακτηρισμό που γίνεται ή ελέγχεται με βάση νομικό συλλο-
γισμό, με μείζονα πρόταση τα άνω χαρακτηριστικά στοιχεία 
της εξεταζομένης έννοιας, π.χ. της αρνήσεως, και ελάσσονα 
πρόταση τα στοιχεία της δικαζομένης περιπτώσεως.

4) Εξ άλλου δεν υφίσταται διάταξη νόμου, με την οποία να 
διαφοροποιείται ο χαρακτηρισμός της αρνήσεως του ανακό-
πτοντος και να χαρακτηρίζεται αυτή ως ένσταση ή το αντί-
στροφο.

5) Έτσι, και στην συζήτηση της ανακοπής θα ισχύουν οι ανα-
φερθέντες κανόνες για τον νομικό χαρακτηρισμό των αρνή-
σεων, θα αποτελούν δε άρνηση οι ισχυρισμοί του ανακό-

54.  Ε. Μιχελάκης, Ένστασις και απάντησις εις την αγωγήν, ΕΕΝ, 1950,401 
(405), Κ. Μπέης, Πολιτική Δικονομία, άρθρο 261, σελ. 1114.

55.  ΑΠ 933/2011 ΝοΒ 2012,334.
56.  Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, Διαταγή Πληρωμής, 

έκδοση Γ, παρ. 7 αρ. 20 επ.
57.  Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, Διαταγή Πληρωμής, 

έκδοση Γ, παρ. 7 αρ. 14 και 19.
58.  ΑΠ 933/2011 ΝοΒ 2012,334, για αντιπαροχή, που οριοθετεί τι ακρι-

βώς ισχυρίζεται και αποδεικνύει ο αιτών. Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά 
- Ι. Αθανασάς, Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, παρ. 12 αρ. 7.

πτοντος, που θα ήσαν αρνήσεις σε δίκη μετά από αγωγή κατ’ 
αυτού. Και αντίστοιχα θα αποτελούν ενστάσεις οι ενστάσεις.

6) Έτσι, αφού έχει προσδιορισθεί το άνω πλαίσιο μένει να 
διευκρινισθούν μερικά από τα θέματα που ανακύπτουν στην 
ανακοπή και στη συζήτηση της ανακοπής, για τα οποία ακο-
λούθως.

7) Όλους τους ισχυρισμούς του ο ανακόπτων, τόσο τις ενστά-
σεις του όσο και τις αρνήσεις του προτείνει με την ανακοπή 
του άρθρου 632 ή 633 ή με δικόγραφο προσθέτων λόγων.

8) Οι λόγοι δε ανακοπής που περιέχουν ενστάσεις ή αρνήσεις 
του ανακόπτοντος θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις 
τόσο ως λόγων ανακοπής του άρθρου 632 ή 633 ΚΠολΔ, όσο 
και τις προϋποθέσεις ως ενστάσεις ή αρνήσεις των άρθρων 
262 και 261 ΚΠολΔ. 

9) Η ανακοπή του άρθρου 632 και 633 ΚΠολΔ, όπως ανεφέρ-
θη, είναι είδος ανακοπής του άρθρου 583 επ. ΚΠολΔ, κατά 
δε το εφαρμοζόμενο άρθρο 585 ΚΠολΔ, οι διατάξεις για την 
άσκηση της αγωγής εφαρμόζονται και στην ανακοπή.

10) Μεταξύ άλλων εφαρμόζονται το άρθρο 216 παρ. 1 εδ. α 
ΚΠολΔ, κατά το οποίο η αγωγή, εκτός από τα στοιχεία που 
ορίζονται στα άρθρα 118 ή 117 ΚΠολΔ, πρέπει να περιέχει 
«σαφή έκθεση των γεγονότων που θεμελιώνουν σύμφωνα 
με το νόμο την αγωγή», και άρα τα ίδια να περιέχει και η 
ανακοπή.

11) Σαφής είναι ο ευδιάκριτος, ο ευκόλως εννοούμενος, ο 
ακριβής, σαφήνεια δε είναι η καθαρότης των νοημάτων59.

12) Ορισμένος είναι ο χωριζόμενος δι’ ορίου από τινός60. 

13) Πλήρης δε είναι ο περιέχων ην δύναται να περιλάβει πο-
σότητα, ο ουδέν κενόν έχων, άρτιος καθ’ όλην την μάζα του, 
ώστε θεωρείται επαρκής (τουτέστιν αρκετός)61. 

14) Στο δε εφαρμοστέο για την αίτηση κατά το άρθρο 626 
παρ. 2 ΚΠολΔ άρθρο 118 αρ. 4 ΚΠολΔ ορίζεται ότι τα δικό-
γραφα πρέπει να αναφέρουν «το αντικείμενο του δικογράφου 
κατά τρόπο σαφή, ορισμένο και ευσύνοπτο».

15) Κατά την συζήτηση της ανακοπής πρώτα θα εξετασθεί το 
παραδεκτό και το ορισμένο της ανακοπής και κάθε λόγου ανα-
κοπής, μετά αν πληρούνται οι προϋποθέσεις κάποιας άλλης 
νομικής διατάξεως, όπως των άρθρων 262 και 261 ΚΠολΔ.

16) Θα πρέπει δηλαδή κάθε λόγος ανακοπής, κάθε λόγος 
που περιέχει ένσταση ή άρνηση ή αιτιολογημένη άρνηση, να 
έχει τόσο σαφές όσο και ορισμένο περιεχόμενο, άλλως θα 
πάσχει αοριστία και θα απορριφθεί και αυτεπαγγέλτως από 
το δικαστήριο.

17) Ώστε, αν λόγος ανακοπής περιέχει ισχυρισμό, π.χ. αρνή-
σεως ή αιτιολογημένης αρνήσεως, που λόγω του ελλιπούς 
περιεχομένου του προκύπτουν αμφιβολίες αν προτείνεται άρ-

59.  Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, Διαταγή Πληρωμής, 
έκδοση Γ, παρ. 2 αρ. 154.

60.  Γ. Μητσόπουλος, Μελέται Ι, σελ. 8, για σχέση της περιγραφής 
και του ορισμένου.

61.  Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, Διαταγή Πληρωμής, έκδο-
ση Γ, παρ. 2 αρ. 154 - 156 και 198 επ. και για τις τρεις έννοιες.
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νηση και ακόμη περισσότερο αν προτείνεται αιτιολογημένη 
άρνηση ή ένσταση και αυτό οφείλεται στο ελλιπές περιεχόμε-
νο του ισχυρισμού και λόγου ανακοπής, ο λόγος αυτός είναι 
απορριπτέος ως αόριστος, άσχετα αν σε δίκη που ανοίγεται 
με αγωγή θα εθεωρείτο, κατά τα άρθρα 262 και 261 ΚΠολΔ, 
ο ισχυρισμός αυτός ως επαρκής. Διότι εδώ εξετάζεται ο ίδιος 
ισχυρισμός και ως λόγος ανακοπής, όπως ανεφέρθη.

α. Ο καθ’ ου η ανακοπή
18) Ο καθ’ ου η ανακοπή δεν δικαιούται να προτείνει νέα στοι-
χεία62, ούτε νέους ισχυρισμούς σε σχέση με την αίτησή του.

19) Επίσης δεν δικαιούται να προτείνει νέα ιστορική βάση63 
και γενικώς άλλη βάση από αυτή της αιτήσεώς του64.

20) Το δικαστήριο που δικάζει την ανακοπή ευρίσκεται στην 
θέση του δικαστή, που εξέδωσε την διαταγή πληρωμής και 
εντός των ορίων των λόγων της ανακοπής επιτρέπεται και 
επανεκτιμά την υπόθεση65. 

21) Έτσι για την απόδειξη των εν γένει προϋποθέσεων της 
εκδόσεως της διαταγής πληρωμής ο καθ’ ου η ανακοπή δι-
καιούται να χρησιμοποιήσει μόνον τα έγγραφα που έχει 
επικαλεσθεί στην αίτησή του και επισυνάψει σ’ αυτή66, ενώ 
είναι απαράδεκτη η προσαγωγή και επίκληση νέων εγγρά-
φων, που δεν είχαν επισυναφθεί στην αίτηση67, 68. Προσάγει 
δε και επικαλείται πάλι μόνον τα άνω έγγραφα69.

62.  Στ. Πανταζόλουλος, Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, 
2001, σελ. 28. Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, Διαταγή 
Πληρωμής, έκδοση Γ, παρ. 14 αρ. 369.

63.  Στ. Πανταζόλουλος, Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, 2001, 
σελ. 30, που παραπέμπει σε ΑΠ 1870/1986 ΕλλΔνη 1988,281. 
ΜΠρΑθ 118/2008, αδημοσίευτη. Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. 
Αθανασάς, ό.π., παρ. 14, αρ. 370.

64.  ΑΠ Ολ 10/1997 ΕλλΔνη 1997,768 = ΝοΒ 1998/326. Α. Αθανασάς 
- Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, ό.π., παρ. 14, αρ. 370.

65.  ΑΠ 782/1994 ΕλλΔνη 1995,838, ΕφΠειρ 793/1999 ΕλλΔνη 2000,493. Α. 
Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, ό.π., παρ. 14, αρ. 373.

66.  ΑΠ 1345, 1347/2011 ΝοΒ 2012,669, ΕφΑθ 7531/2007 ΕλλΔνη 
2008,910, ΕιρΜαρ 89/2004 ΑρχΝομ 2008,212, με σημ. Χρ. Νικολαΐδη 
= Δ 2008,1418. Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, ό.π., παρ. 
14, αρ. 374.

67.  Στ. Πανταζόλουλος, Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, 2001, σελ. 
64, ΑΠ 412/1999 ΕΕμπΔ 2000,299, ΑΠ 782/1994 ΕλλΔνη 1995,838, 
ΕφΠειρ 793/1999 ΕλλΔνη 2000,493, που παραπέμπει σε ΑΠ 1408/1987 
ΕΕΝ 1988,755, ΕφΑθ 2701/1995 ΕλλΔνη 30,143. ΕφΠειρ 793/1999 
ΕλλΔνη 2000,299, ΕφΑθ 7304/1985 ΝοΒ 33,1207. Επίσης ΕφΑθ 
11036/1990 ΝοΒ 1991,764.

68.  ΑΠ 1503/2008 ΧρΙΔ 2009,414. Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. 
Αθανασάς, ό.π., παρ. 14, αρ. 374.

69.  ΑΠ 933/2011 ΝοΒ 2012,334, Χ. Παπαδάκης, Διαταγή Πληρωμής, 
2011, σελ. 200. Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, ό.π., 
παρ. 14, αρ. 374.

22) Ενώ για να αποκρούσει ο καθ’ ου η ανακοπή τους ισχυ-
ρισμούς του ανακόπτοντος, που δεν αφορούν τις αμέσως 
πιο πάνω προϋποθέσεις, π.χ. ένσταση παραγραφής, ένσταση 
συμψηφισμού, ένσταση ελαττωμάτων των πωληθέντων κ.λπ., 
δικαιούται να χρησιμοποιήσει όλα τα αποδεικτικά μέσα, τα ίδια 
που δικαιούται και ο ανακόπτων και προβλέπονται στις διατά-
ξεις της διαδικασίας με την οποία δικάζεται η ανακοπή70.

β. Ο ανακόπτων
23) Ο ανακόπτων στην συζήτηση της ανακοπής του αποδει-
κνύει με παν προβλεπόμενο από τον νόμο αποδεικτικό μέσο, 
που προβλέπεται στην διαδικασία με την οποία εκδικάζεται 
η ανακοπή του71.

ΙΔ. Συμπεράσματα
1) Ο χαρακτηρισμός ισχυρισμού ως ενστάσεως, αρνήσεως 
ή αιτιολογημένης αρνήσεως αποτελεί νομικό χαρακτη-
ρισμό, που προσδιορίζεται με βάση το περιεχόμενο του 
ισχυρισμού.

2) Η κρίση για τον χαρακτηρισμό ως ενστάσεως κ.λπ. επαλη-
θεύεται με τον αντίστοιχο νομικό συλλογισμό, που μείζων 
πρόταση αποτελούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία της ορισμέ-
νης εννοίας, π.χ. ένσταση, ελάσσων τα στοιχεία του συγκε-
κριμένου ισχυρισμού και συμπέρασμα ότι πρόκειται ή όχι για 
την συγκεκριμένη έννοια.

3) Σε κάθε περίπτωση, ο νομικός χαρακτηρισμός δίδεται από 
το δικαστήριο και ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο ως παρά-
βαση νόμου.

4) Αυτά ισχύουν κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο και σε έκδο-
ση διαταγής πληρωμής, σε ανακοπή κατ’ αυτής, του άρθρου 
632 ή 633 ΚΠολΔ, και σε συζήτηση της ανακοπής. Δηλαδή η 
ένσταση, η άρνηση και η αιτιολογημένη άρνηση είναι αντί-
στοιχα ένσταση, άρνηση και αιτιολογημένη άρνηση και δεν 
γίνονται ένσταση.

5) Οποιοσδήποτε δε ισχυρισμός του ανακόπτοντος, ένσταση, 
άρνηση, αιτιολογημένη άρνηση, για να καταστεί αντικείμενο 
της δίκης που ανοίγεται με την ανακοπή, θα πρέπει να περι-
έχεται στην ανακοπή, ως λόγος ανακοπής, να είναι σαφής 
και ορισμένος.

6) Έτσι, αφού στην ανακοπή θα πρέπει οι ισχυρισμοί της εν-
στάσεως, της αρνήσεως και της αιτιολογημένης αρνήσεως να 
είναι ορισμένοι, κατά τα άρθρα 216 παρ. 1 εδ. α και 118 αρ. 
4 ΚΠολΔ, σε αμφιβολία ως προς την φύση του ισχυρισμού, 
π.χ. αν είναι ένσταση ή αιτιολογημένη άρνηση, απορρίπτεται 
ο ισχυρισμός και ο λόγος ανακοπής ως αόριστοι.

70. Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, ό.π., παρ. 14, αρ. 378.
71. Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, ό.π., παρ. 14, αρ. 358.

   




